LAVOdesign
INTERIEURADVIES PAKETTEN

JANUARI 2022 - 2023

OVERZICHT INTERIEURADVIES PAKETTEN
INTERIEURADVIES: SFEER

kleur/ materiaal advies

€ 95- EX. BTW

INTERIEURADVIES: SFEER KLEIN

1 ruimte

€ 180- EX. BTW

INTERIEURADVIES: SFEER GROOT

volledige woning

€ 780- EX. BTW

INTERIEURADVIES: MAATWERK

uitwerking maatmeubilair

tussen de € 150- (klein) en € 280- (groot) EX. BTW

INTERIEURADVIES: MAATWERK KLEIN

1 ruimte

€ 350- EX. BTW

INTERIEURADVIES: MAATWERK GROOT

volledige woning

€ 980- EX. BTW

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

INTERIEURADVIES: SFEER
NIEUWBOUW OF RENOVATIE VOOR 1 RUIMTE NAAR KEUZE
€ 95- EX. BTW
- Eerste kennismakingsgesprek om uw dromen en wensen te leren kennen
- Eventuele opmeting van de ruimte als er geen duidelijk plan is
- Op basis van uw dromen en wensen maakt LAVOdesign een moodboard met
kleur/ en materiaalimpressie
- Aanvraag van stalen zodat u voeling krijgt met de gekozen materialen
LAVOdesign werkt samen met Kreapaint te Beringen
Er kan een toonzaalbezoek samen gemaakt worden om eventueel de
mogelijke combinaties te bekijken
- 2D grondplan van de ruimte in de bestaande toestand
met uitleg welk gekozen materiaal/ kleur er waar kan gebruikt worden

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

Sfeervol, uniek,
hotel chique.

warme en donkere
kleuren

in combinatie met

natuurlijke materialen.

Indirecte

ledverlichting
Donker glas
hpl fronten

INFO

INFO

INTERIEURADVIES SFEER

INTERIEURADVIES SFEER KLEIN
NIEUWBOUW OF RENOVATIE VOOR 1 RUIMTE NAAR KEUZE
€ 180- EX. BTW
- Eerste kennismakingsgesprek om uw dromen en wensen te leren kennen
- Eventuele opmeting van de ruimte als er geen duidelijk plan is
- Op basis van uw dromen en wensen maakt LAVOdesign een moodboard met
kleur/ en materiaalimpressie
- 2D grondplan van de ruimte in de bestaande toestand
- 2D grondplan met een nieuwe eerste indeling
- 3D beelden van de nieuwe indeling vanuit verschillende hoeken
- U mag, indien nodig 2x aanpassingen aanbrengen
nadat u uw interieur advies hebt ontvangen. Dit zodat u zeker tevreden bent

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

VRAGEN:
Wat als ik meer aanpassingen wil dan in het gekozen interieuradvies staat?
-> Dan word er een vaste uurprijs extra afgesproken bij het gekozen
interieuradvies
Wat als mijn dromen en wensen veranderen tijdens het ontwerpproces
-> Probeer het dan zo vlug mogelijk aan te geven! Misschien kan LAVOdesign
dan direct overschakelen als er nog niets ontworpen is in de vorige gekozen
interieurstyl. Als er al wel in de vorige styl ontwerpen zijn uitgewerkt, zal deze
als één aanpassing aangerekend worden binnen het gekozen interieuradvies.

Modern

GEEN SPIEGELS

warme en donkere kleuren
in combinatie met

natuurlijke materialen.

INTERIEURADVIES SFEER KLEIN

INTERIEURADVIES SFEER GROOT
NIEUWBOUW OF RENOVATIE VOLLEDIGE WONING
€ 780- EX. BTW
- Eerste kennismakingsgesprek om uw dromen en wensen te leren kennen
- Eventuele opmeting van de ruimtes als er geen duidelijk plan is
- Op basis van uw dromen en wensen maakt LAVOdesign een moodboard met
kleur/ en materiaalimpressie
- 2D grondplannen van de woning in de bestaande toestand
- 2D grondplannen met een nieuwe eerste indeling
- 3D beelden van de nieuwe indeling vanuit verschillende hoeken
- U mag, indien nodig, 2x aanpassingen aanbrengen
nadat u uw interieur advies hebt ontvangen. Dit zodat u zeker tevreden bent

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

VRAGEN:
Wat als ik meer aanpassingen wil dan in het gekozen interieuradvies staat?
-> Dan word er een vaste uurprijs extra afgesproken bij het gekozen
interieuradvies
Wat als mijn dromen en wensen veranderen tijdens het ontwerpproces
-> Probeer het dan zo vlug mogelijk aan te geven! Misschien kan LAVOdesign
dan direct overschakelen als er nog niets ontworpen is in de vorige gekozen
interieurstyl. Als er al wel in de vorige styl ontwerpen zijn uitgewerkt, zal deze
als één aanpassing aangerekend worden binnen het gekozen interieuradvies.

Sfeervol, uniek,
hotel chique.

warme en donkere
kleuren

in combinatie met

natuurlijke materialen.

INTERIEURADVIES SFEER

INTERIEURADVIES: MAATWERK
MAATMEUBILAIR - technische plannen voor de schrijnwerker/ aannemer
tussen de € 150- (klein) en € 280- (groot) EX. BTW
Waarom kiezen voor INTERIEURADVIES MAATWERK?
Een ruimte met schuine muren of daken waar geen gewone kast past?
En deze ruimte dus nuteloos is! Dan kan u kiezen voor maatmeubilair,
zodat de ruimte nuttig gebruikt kan worden en er geen verloren ruimte meer is.
- Eerste kennismakingsgesprek om uw dromen en wensen te leren kennen
- Eventuele opmeting van de ruimte als er geen duidelijk plan is
- Op basis van uw dromen en wensen maakt LAVOdesign een moodboard met
kleur/ en materiaalimpressie
- 2D plannen van het maatmeubilair/ uitwerking technische plannen
- 3D beelden van het maatmeubilair vanuit verschillende hoeken
- U mag, indien nodig 2x aanpassingen aanbrengen
nadat u uw interieur advies hebt ontvangen. Dit zodat u zeker tevreden bent

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

VRAGEN:
Wat als ik meer aanpassingen wil dan in het gekozen interieuradvies staat?
-> Dan word er een vaste uurprijs extra afgesproken bij het gekozen
interieuradvies
Wat als mijn dromen en wensen veranderen tijdens het ontwerpproces
-> Probeer het dan zo vlug mogelijk aan te geven! Misschien kan LAVOdesign
dan direct overschakelen als er nog niets ontworpen is in de vorige gekozen
interieurstyl. Als er al wel in de vorige styl ontwerpen zijn uitgewerkt, zal deze
als één aanpassing aangerekend worden binnen het gekozen interieuradvies.

INTERIEURADVIES MAATWERK

INTERIEURADVIES: MAATWERK KLEIN
NIEUWBOUW OF RENOVATIE VOOR 1 RUIMTE NAAR KEUZE
€ 350- EX. BTW
- Eerste kennismakingsgesprek om uw dromen en wensen te leren kennen
- Eventuele opmeting van de ruimte als er geen duidelijk plan is
- Op basis van uw dromen en wensen maakt LAVOdesign een moodboard met
kleur/ en materiaalimpressie
- 2D grondplan van de ruimte in de bestaande toestand
- 2D grondplan + aanzichten met een nieuwe eerste indeling
- 3D beelden van de nieuwe indeling vanuit verschillende hoeken
- U mag, indien nodig 2x aanpassingen aanbrengen
nadat u uw interieur advies hebt ontvangen. Dit zodat u zeker tevreden bent
- Uitwerking technische plannen van al het maatmeubilair. Waar u mee naar
elke schrijnwerker of onderaannemer kan gaan om het te laten maken

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

VRAGEN:
Wat als ik meer aanpassingen wil dan in het gekozen interieuradvies staat?
-> Dan word er een vaste uurprijs extra afgesproken bij het gekozen
interieuradvies
Wat als mijn dromen en wensen veranderen tijdens het ontwerpproces
-> Probeer het dan zo vlug mogelijk aan te geven! Misschien kan LAVOdesign
dan direct overschakelen als er nog niets ontworpen is in de vorige gekozen
interieurstyl. Als er al wel in de vorige styl ontwerpen zijn uitgewerkt, zal deze
als één aanpassing aangerekend worden binnen het gekozen interieuradvies.

Modern

GEEN SPIEGELS

warme en donkere kleuren
in combinatie met

natuurlijke materialen.

INTERIEURADVIES MAATWERK KLEIN

lade
lade

lade
lade

lade

lade

INTERIEURADVIES MAATWERK KLEIN

INTERIEURADVIES: MAATWERK GROOT
NIEUWBOUW OF RENOVATIE VOLLEDIGE WONING
€ 980- EX. BTW
- Eerste kennismakingsgesprek om uw dromen en wensen te leren kennen
- Eventuele opmeting van de ruimtes als er geen duidelijk plan is
- Op basis van uw dromen en wensen maakt LAVOdesign een moodboard met
kleur/ en materiaalimpressie
- 2D grondplannen van de woning in de bestaande toestand
- 2D grondplannen met een nieuwe eerste indeling
- 3D beelden van de nieuwe indeling vanuit verschillende hoeken
- U mag, indien nodig 2x aanpassingen aanbrengen
nadat u uw interieur advies hebt ontvangen. Dit zodat u zeker tevreden bent
- Uitwerking technische plannen van al het maatmeubilair. Waar u mee naar
elke schrijnwerker of onderaannemer kan gaan om het te laten maken

INFO:
- Het interieuradvies krijgt u aangeleverd in een boekje (papier)
en digitaal doorgestuurd (PDF bestand) via wetransfer
- Er word altijd een voorschot (1/3 van het bedrag ex. BTW)
gevraagd bij het kennismakingsgesprek/ opmeting
- U bent vrij om met deze plannen naar elke aannemer te stappen en/om
prijsoffertes op te vragen

VRAGEN:
Wat als ik meer aanpassingen wil dan in het gekozen interieuradvies staat?
-> Dan word er een vaste uurprijs extra afgesproken bij het gekozen
interieuradvies
Wat als mijn dromen en wensen veranderen tijdens het ontwerpproces
-> Probeer het dan zo vlug mogelijk aan te geven! Misschien kan LAVOdesign
dan direct overschakelen als er nog niets ontworpen is in de vorige gekozen
interieurstyl. Als er al wel in de vorige styl ontwerpen zijn uitgewerkt, zal deze
als één aanpassing aangerekend worden binnen het gekozen interieuradvies.

Sfeervol, uniek,
hotel chique.

warme en donkere
kleuren

in combinatie met

natuurlijke materialen.

INTERIEURADVIES MAATWERK GROOT

INFO MATERIAAL
-

droge voeding

droge voeding

extra

bakvormen

koffietassen
bordjes

bakvormen

koffietassen

bakvormen

glazen

glazen

glazen

glazen
KOELKAST

droge voeding

borden

borden

droge voeding

borden

borden

kommen

warmhoudlade warmhoudlade
besteklade

besteklade

handdoeken

kommen

kommen

pottenlade

pottenlade

handdoeken

kommen

mixer...

pottenlade

pottenlade

kookboeken

kommen

droge voeding droge voeding

kommen

droge voeding droge voeding
droge voeding

mixer...

DIEPVRIES

kommen
kommen

INTERIEURADVIES MAATWERK GROOT

LAVOdesign
BOOKING GEGEVENS

LAURA VOLDERS - INTERIEUR ARCHITECT

0474/ 26 32 91
laura.volders@telenet.be
schansstraat 70 3582 Koersel
http://www.lavo-interieur.be
BTW: BE 0688 923 791

